
    دهقاني  نيا در گفت و گو با »جوان«: با تزريق نقدينگي 
و تأمين فرصت ش��غلي، به مرور زمان اين اف��رادي را كه 
به عنوان كولب��ر فعاليت مي  كنند، ج��ذب محيط كاري 
جديد مي  كنيم كه ممكن اس��ت يكي از مصداق هاي آن 
شهرك هاي صنعتي در ايالم، كردستان و كرمانشاه باشد 
و اين طرح در يك بازه زماني سه ساله و پنج ساله موضوع 

كولبري را ان شاءاهلل مرتفع مي  كند 

    كاس��ب س��نندجي كه هنگام رد ش��دن رئيس جمهور از مقابل 
مغازه اش، ب��ا ذوق و احترام به او ش��كالت تعارف كرد، م��ورد تهديد 
ضدانقالب قرار گرفت و مجبور شد از ميهمان نوازي خود عذرخواهي 
كند.  روشن است كه اين مغازه دار تحت تهديد قرار گرفته و به خاطر 
صيانت از حريم خانواده و جان و مالش مجبور شده است تن به خواسته 
ديكتاتورهاي ضدانق��الب بدهد، چ��ون ديده كه در هم��ان مناطق 
كردنش��ين، تجزيه طلبان به خانه فرد طرفدار نظ��ام كوكتل مولوتف 
انداخته اند، خانه را در حالي كه زن و بچه در آن است، آتش زده اند يا به 
منزل فرد ديگري از حاميان نظام رفته اند و حتي لباس هاي اهل خانواده 
را سر دست گرفته اند و طبيعي است كه او بترسد و تن به خواسته آنان 
بدهد. اين ماجرا هم گذشت اما اين جاي تأمل براي نهادهاي امنيتي 
كشور دارد كه مردم حتي براي تعارف يك شكالت به رئيس جمهور، 

آزادي و امنيت نداشته باشند | صفحه 2

    اروپاييان خواس��تار پيگيری توافق احيای برجام با 
ايران هستند و امريكا هم همين طور، ولی وزير خارجه 
ايران می گويد در اروپا برخی سياس��يون تندرو خود را 
پشت اتحاديه اروپا مخفی كرده و از جيب اين اتحاديه 
خرج می كنند. اگرچه از اين سياستمداران نام برده نشده 

ولی ظاهراً، وزير خارجه آلمان، يكی ازآنهاست

    هجدهمين جشنواره بين المللی تئاتر مقاومت در حالی 
از روز گذشته بخش صحنه ای خود را در جوار بارگاه نورانی 
و ملكوتی علی بن موسی الرضا)ع( آغاز كرد كه در اين دوره 
همسو با سياس��ت های خود از جمله عدالت فرهنگی و 
تمركززدايی از تهران با حضور در اقصی نقاط كشور دوره 

ويژه ای را به نسبت ساير ادوار سپری می كند

 چاره كولبري 
 جذب كولبران 

به شهرک های صنعتی است

امیرعبداللهیان: 

 اروپا قربانی 
سیاستمداران هیجانی  نشود

 تئاتر مقاومت در پناه 
شمس خراسان قرار گرفت
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قیمت: 3000  تومان

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

 10نشانه شکست دشمن
 در مقابل انقالب اسالمی

 اسد امتیاز مجانی 
به اردوغان نمی دهد

 دالیل مخالفت امریکا
 با دولت های مستقل

حسين عبداللهي فر 

سيد رحيم نعمتی

علی حسن حيدری

تالش دش��من براي تحول در س��ازمان مخالفان دولت ايران و 
ايجاد انس��جام بين گروهك هاي اپوزيسيوني معارض و معاند، 
مسلح و غيرمس��لح، تجزيه طلب و ملي گرا نيز نشانگر شكست 
راهبردهاي قبلي آنهاست.  برجسته كردن نقش سلطنت طلبان 
تحت عنوان فرشگردي ها و جايگزين كردن آنها با منافقين هم 
نشان مي دهد كساني كه گمان مي كردند با عده اي تروريست 
خائن و از خدا بي خبر امكان تغيير نظام اسالمي را دارند، متوجه 
اشتباه خويش شده اند اما نمي دانند كه اساساً قيام ملت ايران عليه 
شاه پرستاني صورت گرفت كه از دين و هويت اسالمي و ايراني 
خويش عبور كرده بودند.  روي آوردن دشمن به جنگ تركيبي و 
هماهنگ سازي انواع نبردها و شيوه هاي مقابله با ملت ايران هم 

از شكست راه هاي رفته پرده برداشته است | صفحه 2

ب�ه  رس�یدگي  دادگاه  جلس�ه  س�ومین 
پرون�ده ضارب�ان ش�هید روح اهلل عجمی�ان 
صب�ح دي�روز در اس�تان الب�رز برگ�زار ش�د. 
 به گ��زارش مركز رس��انه ق��وه قضائيه صب��ح ديروز 
)۱۲ آذر( جلسه سوم رسيدگي به پرونده  عامالن شهادت 
بسيجي شهيد سيدروح اهلل عجميان در كرج، به رياست 
حجت االسالم سيدموسي آصف الحسيني، رئيس شعبه 

اول دادگاه انقالب استان البرز برگزار شد. 
شهيد سيدروح اهلل عجميان، متولد ۲۰بهمن سال۱۳۷۳ 
از بس��يجيان حوزه ۴۱۷ كمالش��هر كرج بود كه روز 
پنج شنبه ۱۲آبان ماه در جريان اغتشاشات و ناامني هاي 
آزاد راه كرج- قزوين در محدوده بهش��ت سكينه)س( 
كرج با ضربات چاقوی برخي اغتشاش��گران به درجه 
رفيع ش��هادت نائل آمد. در ابتداي جلسه سوم، قاضي 
آصف الحس��يني با اعالم علني بودن جلسه از نماينده 
دادستان خواست تا با حضور در جايگاه، كيفرخواست 

متهم رضا آريا فرزند يحيي را قرائت كند. 
نماينده دادس��تان گفت: متهم رضا آريا فرزند يحيي 
به اتهام افساد في االرض از طريق ارتكاب جرائم عليه 
امنيت كش��ور، حمله به مأموران انتظامي و بسيج و 
اجتماع و تباني به قصد ارت��كاب جرائم عليه امنيت 
كشور بازداشت شده اس��ت. قاضي آصف الحسيني از 
متهم رضا آريا خواست با حضور در جايگاه از اتهامات 

وارده نسبت به خود دفاع كند. 

  با قصد قبلي به شهید ضربه نزدم
متهم رضا آري��ا با حضور در جايگاه گفت: ش��ب قبل 
حادثه من شب كار بودم، ساعت۱۲ روز بعد به همراه 
دوستانم آمديم تا به سمت خانه برويم، ترافيك بود، 
خواستيم از ترافيك خارج ش��ويم، ورودي كمالشهر 
به شدت شلوغ بود و يك خودروي سواري ساينا توجه 
من را به خود جلب كرد. داشتم به صحنه نگاه مي كردم 
كه يك نفر از پشت دستم را گرفت و گفت يك كاري 
كن، من هم دو تا لگد به بدن ش��هيد به قسمت بازو و 

كتفش وارد كردم و آمدم كنار. 
در ادامه جلسه دادگاه به دستور قاضي آصف الحسيني، 
وكيل مدافع متهم رضا آريا با حضور در جايگاه گفت: 
موكل بنده به قص��د قبلي در محل حضور نداش��ت، 
همانطور كه در فيلم ها مشاهده شد، ديديم كه موكل 
من وارد محيط شد و با شرايط موجود كنجكاو مي شود 
كه چه اتفاقي رخ داده اس��ت. وكيل مدافع متهم رضا 
آريا گفت: از شما خواهش مي كنم حداقل مجازات را 

براي موكلم تعيين كنيد. 
در ادامه مته��م رضا آريا با حض��ور در جايگاه آخرين 
دفاعيات خود را به رياست دادگاه ارائه كرد. متهم رضا 
آريا گفت: من توبه كردم، از خدا مي خواهم گناهانم را 
ببخشد، از ش��ما مي خواهم من را ببخشيد. از درگاه 
خداوند استغفار و توبه كردم. من با قصد و نيت قبلي به 

بدن شهيد ضربه نزدم. | بقیه در صفحه 2

سومین جلسه رسیدگي به اتهامات ضاربان شهید روح اهلل عجمیان برگزار شد

متهم: به شهید ضربه زدم ببینم زنده است یا نه!

دولت تركيه با اس��تقرار نيروهای نظامی اش در شمال سوريه و 
حمايت كامل از گروه های تروريستی در آن منطقه عماًل خاك 
سوريه را اشغال كرده و به اين جهت اسد در واكنش به پيام های 
مكرر اردوغان و ديگر مقامات آنكارا گفت:»از تركيه انتظار اقدام 
می رود، نه حرف.«  اين واكنش اسد نشان می دهد موضوع تجديد 
روابط از نظر دمشق تا زمان اشغال خاك سوريه توسط ارتش تركيه 
معنا و مفهومی ندارد. از سوی ديگر، دمشق تجديد روابط با آنكارا در 
مقطع فعلی را صرف دادن امتياز قابل  توجهی به اردوغان می داند و 
خبرگزاری رويترز به نقل از منابعی در دولت دمشق نوشت: »چرا 

پيروزی را به رايگان تقديم اردوغان كنيم؟ «  | صفحه 15

طبق س��ند امنيت ملی جديد امريكا، »اي��ران منطقه ای « و 
»چين در وضعيت جهان��ی«، اصلی  ترين چالش های امنيت 
ملی امريكا محسوب می شوند. در اين سند، همچنين ائتالف 
امنيتی و راهبردی ايران با روس��يه و چين به مثابه تهديدی 
منطقه ای در حوزه خليج فارس تلقی ش��ده است.  در نگرش 
امنيتی امريكا جمهوری اس��المی اگرچه ب��ه عنوان تهديد 
پرشدت و پرمخاطره برای منافع، قدرت و امنيت ملی امريكا به 
حساب نمی آيد اما در حال حركت فزاينده قدرت ملی تهران، 
می تواند زمينه الزم را برای ايجاد چالش های جديد در محيط 

پيرامونی به  وجود آورد | صفحه 6

امنیت شهروندان مسامحه پذیر نیست

 رئيسی: سازوکار اجرای قانون اساسي 
قابل تجدیدنظر است

 براي اين
اعتراف  اجباري!

   سیاسی

200نفر در اغتشاشات اخیر جان باختند | صفحه 2

شورای امنیت كشور اطالعیه ای درباره آمار و داليل حوادث اخیر صادر كرد

تا زماني كه پاسخ مشخصي به كارآمد 
بودن ندهیم و تا وقتي قدرت حل مسائل 
را پیدا نكنیم، قادر نخواهیم بود مسائل 
حقوق اساسي مردم را پاسخگو باشیم

به همه قلمروهايي كه قانون اساسي 
درباره آن تدوين شده است، توجه 

نكرده ايم و هنوز به بخش هايی از قانون 
اساسي عمل نشده است | صفحه 6

قالیباف: نیازمند تغییر در اجرای قانون 
اساسی هستیم، نه تغییر در خود قانون

 حق خواهان، اجرای كامل قانون اساسی را مطالبه كنند تا عقب ماندگی ها را جبران كنیم

رياست جمهوری   فیض اهلل، كاسب سنندجی بارها از سوی كومله و تجزيه طلبان هدف شديدترين تهديدها قرار گرفت


